
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 
 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic 
się nie stało, z tego, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość  
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani 
z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski  
i prawdy. 
 

 

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO 
 

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Boska osoba, jaką jest 

Słowo, przyjęła ludzką naturę w taki sposób, że nie przestając być Bogiem, 

stała się człowiekiem, tak jak każdy z nas. Wcielił się w konkretną osobę, 

którą możemy dotknąć: Jezusa z Nazaretu. Jezus jest wcieloną Mądrością 

Boga, jest Jego odwiecznym Słowem, które stało się śmiertelnym 

człowiekiem. Bóg Ojciec kocha swoje dzieci do takiego stopnia, że posyła 

Słowo, Drugą Osobę Trójcy Przenajświętszej, aby wcielając się, umarło za 

nas i nas odkupiło. 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
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Kochani Parafianie,  

Drodzy Bracia i Siostry 
 

Dzięki opatrzności Bożej i Jego 

łasce dobiegł do końca rok 

kalendarzowy 2021. Przed nami 

kolejny rok naszego życia. Wiele 

zadziało się w naszym życiu 

podczas ostatnich miesięcy. Żyjemy 

cięgle pod presją PANDEMI. 

Jednak możemy zawołać  z głębi 

serca: «Chwała Tobie, Jezu Chryste, 

Ty królujesz dziś i na wieki». 

Wyśpiewujmy ciągle na nowo tę 

słowa, abyśmy mogli codziennie 

kontemplować Chrystusa, jakiego 

ukazuje nam Apokalipsa: «Alfę  

i Omegę, Pierwszego i Ostatniego, 

Początek i Koniec» (por. Ap 22,13). 

Zaś kontemplując Chrystusa 

wielbimy zarazem Ojca i Ducha, 

jedyną i niepodzielną Trójcę, 

niewypowiedzianą tajemnicę,  

w której wszystko ma początek  

i wypełnienie.  

Drodzy Parafianie rozpoczynając 

NOWY ROK trzeba nam sobie 

uświadomić prawdę: "Człowiek 

pochodzi z miłości i do miłości 

wraca na mocy wiary, nadziei przez 

cierpienie i śmierć. I nic nie może 

mu w tym przeszkodzić" – Człowiek 

od BOGA pochodzi i do BOGA 

wraca na mocy wiary, nadziei  

i miłości przez cierpienie i śmierć – 

i nikt, ani nic, nie może nas wyrwać 

z objęć JEZUSA CHRYSTUSA.  

Istnieje tylko jeden Bóg, który 

objawił się w Jezusie Chrystusie,  

a w pełni można Go poznać  

i spotkać tylko w Kościele 

katolickim, bo tylko w tym Kościele 

głoszona jest cała prawda o Bogu  

i o zbawieniu człowieka. Jest to Bóg 

do tego stopnia pokorny, że daje 

nam siebie cały, swoją miłość  

i życie wieczne w tajemnicy 

Eucharystii. Tak, Msza święta to dla 

nas spotkanie z Jezusem 

zabawiającym cały świat, każdego 

człowieka, mnie także. Po za Nim 

nie ma zbawienia. Eucharystia jest 

zadatkiem życia wiecznego - 

Eucharystyczna obecność 

Zbawiciela, od ustanowienia 

Eucharystii w Wielki Czwartek, 

nieustannie oddziałuje na historię 

ludzkości i stale ją zmienia. Niech 

Msza św. umacnia także moją 

wiarę, która nieodłączna jest od 

miłości i pokory. Aby Bóg mógł nas 

uratować od śmierci, wyzwolić  

z niewoli grzechów, uchronić od 

niszczącego wpływu szatana,  

z naszej strony konieczna jest 

pokora. Dziękując za miniony rok, 

prośmy Pana o łaskę pokory, 

głębokiej wiary, wytrwałej miłości  

i wierności Bogu w sakramentach. 

Niech Nowy Rok będzie dla nas 

czasem osobistego spotkania  

z Jezusem w często przeżywanej 

Eucharystii. 
 

 

Wasz Proboszcz 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



OBJAWIENIE PAŃSKIE 

 
6 stycznia obchodzimy 
uroczystość Objawienia 
Pańskiego (Epifania), która 
znana jest pod nazwą Trzech 
Króli. Uroczystość ta jest 
pamiątką dnia, w którym 
nowo narodzony Syn Boży 
objawił się na ziemi  
w tajemnicy Wcielenia, 
ukazując się poganom  
w osobie Dzieciątka. W tym 
dniu w kościołach do szopki 
wstawia się figury Trzech 
Króli, poświęconym 
kadzidłem okadza domostwa, 
a poświęconą kredą, na 
drzwiach zapisujemy; K+M+B 
2022: Christus Mansioni 
Benedicat - czyli "Niech 
Chrystus błogosławi temu 
domowi". Takie oznaczanie 
drzwi jest świadectwem, że  
w tym domu mieszka rodzina 
chrześcijańska.  
 

BÓG DAŁ NAM WSZYSTKO 
 

Cel ostateczny 

naszego prze-

bywania na tej 

ziemi jest 

nadprzyrodzony, 

zakotwiczony  

w Bogu wsze-

chmogącym i wiecznym. Bóg dał 

nam wszystko, cokolwiek 

posiadamy: nie mamy nic 

naszego i ściśle własnego, chyba 

tylko nasz grzech. Bóg zatem 

jedynie zasługuje, aby Go coraz 

bardziej poznawać, miłować  

i Mu służyć. Jemu się należy od 

nas całkowita miłość. 

  

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

styczeń: Aby wszystkie osoby, 
które doświadczają dyskry-
minacji i prześladowań na tle 
religijnym, znalazły w społe-
czeństwach, w których żyją, 
uznanie własnych praw  
i godności, która rodzi się  
z bycia braćmi.  
 

 

INTENCJA MODLITWY ZA 

MIASTO STALOWA WOLA 
 

styczeń:  Za rodziny, osoby 
samotne i starsze 

 



SŁOWO OJCA GENERAŁA 
 

Trzeba nam, Kochani moi,  
w roku 2022, gdy będziemy 
obchodzić trzy ważne rocznice 
związane z osobą naszego Ojca 
Założyciela:  
180. rocznicę urodzin 
(13.07.1842 r.),  
130. rocznicę przyjazdu  
z Włoch do Polski i rozpoczęcia 
dzieła wychowania na Podka-
rpaciu oraz  
110. rocznicę śmierci 
(29.01.1912 r.), na wzór naszego 
Błogosławionego 
Zakonodawcy, z wielkim zapa-
łem odkrywać i z entuzjazmem 
realizować osobistą, niepo-
wtarzalną jej drogę w naszych 
wspólnotach.  
 

z listu  
ks. Dariusza Wilka 

Przełożonego  
Generalnego  

Michalitów 
 

 

– Nie przewiduję przyszłości, ale 

znam przeszłość – mówi jeden  

z czterech muszkieterów  

w jednym z popularnych filmów. 

Boża Opatrzność przez Maryję 

odcisnęła sześć wyraźnych 

pieczęci w księdze życia Polski. 

Rzeczpospolita ocalona przez 

Maryję z najtrudniejszych 

sytuacji, tak jak dziecko 

wyciągnięte za włosy, uratowane 

przed zagładą. Maryja pomaga 

Władysławowi Łokietkowi 

odbudować Królestwo Polski nie 

istniejące przez 170 lat. Maryja 

ratuje Rzeczpospolitą przed 

powszechną protestantyzacją, 

która staje się polukrowanym 

pogaństwem, po odrzuceniu 

sakramentów. Maryja z Jasnej 

Góry ratuje Rzeczpospolitą przed 

zniknięciem w wielkim 

protestanckim imperium w 

czasie szwedzkiego „potopu.” 

Maryja objawiająca się  

w warmińskim Gietrzwałdzie 

ratuje naród przed wojną  

i zniewoleniem. Maryja  

w Cudzie nad Wisłą ratuje naród 

przed bolszewickim znie-

woleniem. Maryja z Jasno-

górskich Ślubów Narodu 

Polskiego ratuje przed 

stalinowskim komunizmem. 

Maryjo Królowo Polski i Matko 

nasza ratuj nas, gdy otwiera się 

siódma pieczęć w księdze życia 

Polski. Maryjo Matko 

zawierzenia prowadź nas do 

Jezusa. Jezu ufamy Tobie.  

 

BK 

 

SIEDEM PIECZĘCI 
 

 



 

3 STYCZNIA 
św. Genowefa,  

dziewica 
Najświętsze Imię Jezus 

bł. Cyriak Eliasz Chavara, 
prezbiter 

bł. Alan de Solminihac, 
biskup 

4 STYCZNIA 
bł. Aniela z Foligno, 

zakonnica 

5 STYCZNIA 
bł. Maria Darowska,  

zakonnica 
bł. Dydak Józef z Kadyksu, 

prezbiter 
św. Edward Wyznawca,  

król 
św. Szymon Słupnik 

św. Jan Nepomucen Neumann, 
biskup 

6 STYCZNIA 
Objawienie Pańskie  
- Trzej Królowie 

7 STYCZNIA 
św. Rajmund z Penyafort, 

prezbiter 
św. Lucjan,  

prezbiter i męczennik 

8 STYCZNIA 
św. Piotr Tomasz,  

biskup 
św. Wawrzyniec Iustiniani, 

biskup 
św. Seweryn z Noricum 

 

MODLITWA  
NA NOWY ROK 

 

Wszechmogący Boże, 
prosimy o błogosławieństwo 

na ten Nowy Rok. 
Nie wiemy,  

co on nam przyniesie,  
co nam w nim dasz. 

Jakie przeżyjemy w nim 
radości, jakie cierpienia? 

To wiesz tylko Ty,  
Ojcze miłosierny. 

Ty znasz początek,  
trwanie i kres naszego życia. 

Ty prowadzisz nas 
wszystkich przez czas  

do wieczności. 
Daj mi, Ojcze,  

trwać przy Tobie, 
iść wiernie drogą  

Twoich przykazań, 
abym poddany Tobie,  

w mocy Twojej 
spokojnie,  

pokornie i ufnie czynił to, 
co się Tobie podoba,  
co do mnie należy, 

i znosił to,  
co Ty ześlesz na mnie. 

Amen 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSŁANI 

W POKOJU CHRYSTUSA (4) 
 

Msza św., 

podczas której 

Jezus jest 

obecny pod 

postaciami 

chleba i wina, 

nie trwa długo. 

Jest On jednak  

w tych postaciach euchary-

stycznych tak długo, dopóki są 

przechowywane. Stąd piękną  

i niezwykle wartościową 

praktyką Kościoła jest adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Czas 

spędzony na adoracji: na 

kolanach, w milczeniu,  

z różańcem, Pismem Świętym 

czy modlitewnikiem w dłoni, 

nigdy nie będzie zmarnowany. 

Wprost przeciwnie, bez niego 

aktywność podejmowana na 

wszelkich polach szybko nas 

wypali i znuży. Zwłaszcza 

dzisiejszy świat, w którym jest 

tak wiele hałasu, zagubienia  

i chaosu, potrzebuje tej milczącej 

adoracji Jezusa ukrytego  

w świętej Hostii.  
 

 

 

 

 

 

 

WYSTAWA 

„CUDA EUCHARYSTYCZNE” 
 

Do 20 stycznia br. możemy  

w naszym kościele zapoznać się 

z wystawą o Cudach Euchary-

stycznych, której autorem jest bł. 

Carlo Atutis. Cała wystawa 

przygotowana przez Carla liczy 

160 tablic, przedstawiających 

wiele Cudów Eucharystycznych 

w licznych krajach w Polsce, 

Europie i innych kontynentach. 

- Eucharystia to moja autostrada 

do nieba - mówił młody Carlo, 

który codziennie był na Mszy 

świętej i często adorował 

Najświętszy Sakrament.  
 

 

 

ZE STARYCH  

KALENDARZY 
 

Styczeń,  
styczeń wszystko studzi 
– ziemię, bydło, ludzi. 

 

Kiedy styczeń najostrzejszy 
tedy roczek najpłodniejszy. 

 

Gdy trzech Króli  
mrozem trzyma 

będzie jeszcze długa zima. 
(6.01) 

 

 
 

 



 

Czy Jezus 

Chrystus    jest 

prawdziwym 

Bogiem i pra-

wdziwym czło-

wiekiem? 

Jezus Chrystus 

jest praw-

dziwym Bogiem 

i prawdziwym człowiekiem 

przez jedność Osoby boskiej. 

W ten sposób jest jedynym 

pośrednikiem między Bogiem 

i ludźmi. 

 

Syn Boży stał się jednym z nas - 

z wszystkimi tego konse-

kwencjami, z wyjątkiem 

grzechu. Jezus jest Bogiem  

i człowiekiem w jednej osobie. 

Łatwo jest to powiedzieć, ale 

znacznie trudniej zrozumieć. 

Przez stulecia ludzie trudzili się, 

aby zrozumieć znaczenie tego 

zdania. Niektóre błędy musiały 

zostać odrzucone - czasem 

nazbyt podkreślano boską, a 

czasami ludzką naturę Jezusa. 

Boskość i człowieczeństwo 

łączą się w osobie Odkupiciela. 

Człowiekowi nie mogło się 

przydarzyć nic wspanialszego. 

Znajdujemy tu Bożą odpowiedź 

na nasze pragnienie: chcemy 

osobiście doświadczyć Boga,  

a On sprawił, że jest to możliwe. 

Spotykając Jezusa Chrystusa 

człowieka, spotykamy samego 

Boga. 

Gdyby Kościół godził się na 

kompromisy w sporze o to, kim 

jest Jezus, nie przechowałby 

wiary w prawdziwe bóstwo  

i człowieczeństwo Pana. 

Stracilibyśmy wówczas to, co 

największe: Bóg stał się nam 

bliski, więcej, stał się jednym  

z nas. 

W swojej publikacji pt. 

Rozważania o wyznaniu wiary, 

Hugh Lavery pisze: Prawdziwy 

Bóg jest bez grzechu. To wiemy. 

Przez Chrystusa poznaliśmy 

także, że bezgrzeszny jest 

prawdziwy człowiek. To 

niespodzianka. Człowiek, im 

bardziej jest Chrystusowy, tym 

bardziej jest ludzki. Im bardziej 

ludzki, tym bardziej boski.  

W Chrystusie nie ma żadnej 

skazy; jest po prostu 

człowiekiem. Nie przeczy 

pochodzeniu od Adama, lecz 

raczej rozświetla chwałą jego 

ród.  
 

 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (18) 
 

 

 



KOLĘDA 2022 
 

Wizyta duszpasterska – kolęda  

w naszej parafii rozpocznie się 10 

stycznia. W tym roku podobnie 

jak poprzednio „Kolęda” będzie w 

dni powszednie od poniedziałku 

do piątku. Zaprosimy parafian -  

z poszczególnych ulic do naszego 

kościoła na nabo-żeństwo 

kolędowe, błogosła-wieństwo 

Najświętszym Sakra-mentem, 

Mszę św. i spotkanie 

duszpasterskie. Będzie to czas 

spotkania z Bogiem, duszpa-

sterzami i ze sobą wzajemnie, aby 

tu i teraz budować więzi oparte o 

sakramenty i wiarę katolicką oraz 

wspólnotę sąsiedzką i parafialną.  
 

 

 

 

 

PRZEPIS 

 NA DOBRY NOWY ROK 

 
 

1. "Chociażbym chodził ciemną 

doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty 

jesteś ze mną" (Ps 23) 

2. "O nic się już zbytnio nie 

troskajcie, ale w każdej sprawie 

wasze prośby przedstawiajcie  

Bogu w modlitwie i błaganiu  

z dziękczynieniem! Flp 4, 6-7)  

3. "Wszystkie troski wasze 

przerzućcie na Niego, gdyż Jemu 

zależy na was" (1 P 5, 7)  

KTÓŻ JAK BÓG 
 

Ukazał się najnowszy – 

styczniowo - lutowy numer 

dwumiesięcznika „Któż jak 

Bóg”. 
 

Spośród wielu ciekawych 

artykułów polecamy m.in.;  
 

* Czy zło można pokonać?  

– ks. Edward Staniek 
 

* Małżeństwo początkiem 

wieczności – wywiad z Moniką  

i Marcinem Gomułkami 
 

* O przyprawianiu grzechów  

– ks. Mateusz Szerszeń CSMA 
 

* Trzy największe herezje  

– ks. Wojciech Węgrzyniak 
 

* Letnisko św. Michała Arch  

– Michele Cicatelli 
 

Najnowsze do nabycia  

w naszym kościele, a także 

przez internet pod adresem: 

www.kjb24.pl 
 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


